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Peace Event Sarajevo en bezoek Fakovici
Foto: De lerares, kokkin Slavica Lalusic (midden) en Ingrid Halbritter (Pharos, rechts) op bezoek in de schoolkeuken van Fakovici
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Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heb ik (Liseth) met Linda van 6-9
juni het Peace Event in Sarajevo bezocht en er een workshop over Peace Journalism
gegeven. Daarna hebben we ons schoolkeukenproject in Fakovici bezocht.
De conferentie begon op vrijdag, met de
eerste workshops om twee uur. Onze
eerste workshop waar we aan mee
deden was een erg leuke, interactieve
ervaring. Het ging over coöperatief
spelen, waarbij we allerlei spelletjes
deden met een groep. Het eerste spel
was een kennismakingsspel, waarbij
we in een kring stonden en steeds van
plek moesten wisselen als we hetzelfde
hadden, konden of leuk vonden wat één
persoon in het midden zei, bijvoorbeeld
blauwe ogen, pianospelen of bepaalde
muziek. Bij dit spel konden we goed zien
hoeveel we met anderen gemeen hadden,
hoewel we nog niemand kenden. Het
schiep meteen al een band.
Daarna deden we nog twee andere
spellen. Bij het ene moesten we met zijn
allen de route over een raster vinden
door om de beurt een route te proberen.
We mochten niet praten en moesten
dus met gebaren communiceren wat de
goede volgorde van vakjes was. Het leuke
hiervan was dat iedereen meedeed en
een belangrijk onderdeel van de oefening
was.

Peace Journalism
Op zaterdag was het tijd voor onze
workshop over Peace Journalism, een
stroming binnen de journalistiek die oorlog
en conflicten op een andere manier verslaat
dan het gewone nieuws. Peace Journalism
geeft bijvoorbeeld meer aandacht aan alle
verschillende kanten van het verhaal, geeft
ook informatie over vreedzame initiatieven
in plaats van alleen geweld en geeft over
het algemeen veel meer context zodat
het publiek het conflict beter begrijpt. Als
illustratie hadden we twee filmpjes over de
protesten in Bangkok in mei. Het ene was
een stuk vollediger, met meer context en
uitleg, ook over vreedzame aspecten van
het conflict. Het andere was veel meer op
geweld gericht en gaf minder context. Onze
workshop verliep goed en we hadden erg
leuke discussies met ons publiek, wat weer
veel extra’s toevoegde.

De media zijn overal en veel mensen
realiseren zich niet (voldoende) dat een
nieuwsbericht eigenlijk slechts één versie
van de waarheid is. Meestal wordt er veel
weggelaten omdat het nieuws vooral kort
en duidelijk moet zijn, terwijl conflicten
vaak juist ingewikkeld zijn en een stuk
Ons volgende spel was een echte proeve genuanceerder dan slechts twee partijen die
van samenwerking. We moesten met tien elkaar naar het leven staan. Daar wilden we
mensen een bal verplaatsen via een lege meer inzicht in geven en dat is goed gelukt.
In de toekomst willen we de workshop
plakbandrol met tien touwtjes eraan.
Het was de kunst om allemaal tegelijk je mogelijk nog een paar keer gaan geven,
eigen touwtje strak te houden en tegelijk maar dan gewoon in Nederland. De huidige
brandhaarden in de wereld zullen ons helaas
op te staan en te lopen naar de andere
voldoende nieuw materiaal bieden om op in
kant van de kamer, waar de bal naartoe
te gaan.
moest. Het was een hele prestatie toen
lees verder op pagina 2
het lukte!

Volg EIRENE nu op
Facebook, Twitter en You Tube.
Links vind je op de website:
EIRENE-nederland.org
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Op zondag hebben we verder nog workshops over
vredeseducatie en mediation bezocht. De workshop
over mediation werd gegeven door Annelies Klinefelter
van CPT. De workshop ging over mediation als methode
voor vreedzame conflictoplossing tussen mensen die
erg dicht bij elkaar staan, zoals gezinnen en echtgenoten.
Na een inleiding mochten we in kleine groepjes zelf een
poging wagen tot mediation, wat nog best lastig was!
Het is belangrijk dat je als mediator goed luistert, de
juiste vragen stelt en niet aandringt op een bepaalde
oplossing. Het is aan de strijdende partijen om zelf tot
een verzoening te komen (mits ze dat ook echt willen
natuurlijk).
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Fakovici
Na een rustige dag op dinsdag zijn we woensdag met
Ingrid Halbritter van Pharos vertrokken richting Fakovici.
We hebben daarbij de lange, mooie route genomen
langs Višegrad en Mokra Gora (Servië). We kwamen ’s
avonds in Fakovici aan en zijn de volgende ochtend op
bezoek geweest op de school waar de schoolkeuken is.
We werden heel enthousiast onthaald door de kinderen,
die allemaal tegelijk van alles wilden vertellen, wat
natuurlijk niet altijd ging met maar één tolk voorhanden.
We hebben een kaart van Europa op het schoolbord
getekend omdat die er niet is; voor een echte kaart
willen we graag nog zorgen. Ook hebben we wat
woorden uitgewisseld en onder andere geleerd dat een
tulp in het Bosnisch ‘lala’ heet.
We hebben ook de docente en de kokkin van het
schoolkeukenproject ontmoet en in het speelkwartier
hebben Linda en ik nog even meegedaan met de lokale
variant van elastieken. Het doel van het spel is op het
elastiek (dat door vier kinderen in een vierkant wordt
gespannen) te stappen en in vier stappen/sprongen van
kant naar kant te gaan en een hele ronde te maken.
Natuurlijk wordt het elke keer een stukje moeilijker
omdat het elastiek hoger wordt gehouden. Wij hadden
duidelijk voordeel van onze lange benen, zodat de
kinderen het elastiek al snel tot aan hun nek hielden om
het ons niet te makkelijk te maken! Het was erg grappig
om te zien dat dit spel nog steeds bestaat, al wordt het
anders gespeeld. Het was trouwens vooral iets wat de
meisjes deden, maar de jongens waren ook heel klassiek
bezig met een potje voetbal.

Foto: Spelende kinderen in Fakovici

Frambozen en vruchtbare gesprekken
Na het bezoek aan de school hebben we de
frambozenvelden in Fakovici bezocht en we hebben
zelf mogen proeven hoe smakelijk de oogst was. Met
hulp van Pharos (en eigen geld) heeft de gemeenschap
een irrigatiesysteem opgezet, waardoor het telen een
stuk beter gaat. Na een stevige wandeling hebben we
geluncht met Snezana Molnar, de docente geweldloze
communicatie. Ze vertelde vol passie over haar werk
en zei dat ze in het najaar ook gaat beginnen met
workshops voor de ouders. De kinderen hadden daar
speciaal om gevraagd, want ze willen graag dat hun
ouders hen beter leren begrijpen.
Toen was het alweer tijd om afscheid te nemen van
Fakovici. Op de terugweg hebben we Srebrenica en het
Srebrenica-monument bezocht; dat was echt iets om stil
van te worden, maar het herinnerde ons er ook weer
sterk aan waarom we bij Eirene NL doen wat we doen.
Het was een mooie reis, we hebben er veel van geleerd
en veel nieuwe indrukken opgedaan. Op onze website
en op Facebook kunt u meer foto’s en iets uitgebreidere
verslagen van onze reis vinden.
Liseth Meijer
Coördinator Burundi-project
Lid Vredesacademie

Peace Event Workshop Cooperative Games

Lieve EIRENE-NL leden,
De afgelopen dagen ben ik verschillende keren
begonnen aan dit stuk om jullie te informeren over mijn
stage in Ramallah, de Westelijke Jordaanoever, Palestina.
Het schijnt me niet te lukken om mijn gedachten in
twee- of driehonderd woorden te stoppen, zoveel valt
er te zeggen over de situatie hier.
Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat er tot voor kort
een serieuze escalatie was in het langlopende conflict
tussen Israël en Palestina. Terwijl ik dit schrijf is er sinds
twee dagen een staakt-het-vuren voor onbepaalde tijd
– en het lijkt stand te houden. Dat betekent niet dat
de strijd over is, slechts dat er – voorlopig – niet meer
gevochten wordt. Het bestand kwam na meer dan vijftig
dagen van hevige gevechten waarin meer dan 2.100
Gazanen en 70 Israëliërs de dood vonden. Ik zal niet
proberen deze getallen te verklaren: ik zou een boek
kunnen schrijven over alle theorieën. Liever maak ik van
deze gelegenheid gebruik om licht te schijnen op wat
dagelijks leven hier betekent.
Ik werk voor The Palestine Monitor, een relatief klein
journalistiek bedrijfje. Wij zijn een groep internationale
journalisten die schrijven over life under occupation,
dus elk aspect van het Palestijnse leven in Gaza, de
Westelijke Jordaanoever en Israël. Negentig procent
van de tijd schrijf ik artikelen over zaken die benoemd
moeten worden maar bovenal diep triest zijn: racisme,
geweld, psychologische schade bij kinderen door oorlog.
U roept maar. En dat is niet zo gek, want de situatie hier
lijkt regelmatig hopeloos. Maar ondanks dat oerwoud
van mediaberichten moeten we niet vergeten dat we
het hebben over mensen. Mensen met gevoelens en
ideeën en – ja, echt! – hoop.
Een paar weken geleden schreef ik een artikel over
humanitaire hulp voor Gaza. Ik koos er bewust voor
om me te focussen op lokale initiatieven vanuit de

Palestijnse Gebieden zelf. Ik had zelf al gemerkt dat, elke
keer als ik boodschappen ging doen bij de supermarkt
hier, ik een formulier aangereikt kreeg waarin ik werd
verzocht iets te kopen en dat te doneren aan de
mensen in Gaza. Het gaat dan om simpele dingen als
babydoekjes, rijst en suiker – je kunt het zo duur maken
als je zelf wilt. Het voordeel is dat je nagenoeg zeker
weet dat je je geld niet verspilt, want ik acht de kans
klein dat personeel uitbetaald wordt in babydoekjes.
Een ander initiatief was dat van een Palestijnse
farmaceut die geld verwerft via een crowdfunding
website. Het concept daarvan is dat hij zijn project
presenteert op die website en over de hele wereld
kunnen mensen dan geld doneren. De farmaceut
koos er expres voor om zijn medicijnen te kopen in
Gaza en niet daarbuiten, zodat hij de lokale economie
steunde. Daarnaast bracht hij de medicijnen naar
drie ziekenhuizen verspreid over Gaza, die geen
overheidssteun ontvingen. Met gevaar voor eigen
leven bracht hij de medicijnen, met zijn team, naar de
ziekenhuizen. Hij vertelde me: “Onderweg naar Rafah
(een stad in het zuiden van de Gazastrook) hoorden
we drie enorme explosies. Er kwam rook uit een van
de gebouwen. Dit was op ongeveer 600 meter van ons
vandaan.”
Ondertussen heb ik het toch voor elkaar gekregen
negatief nieuws in mijn positieve insteek te verweven.
Ik vrees dat het hier onmogelijk is om op dit moment
puur positief nieuws te geven, zonder enige context
van de nare situatie te schetsen. In elk geval hoop
ik hiermee te laten zien dat ook hier in Palestina
geweldloze initiatieven worden gestart om de mensen
in Gaza te helpen en de bezetting tegen te gaan. Ik raad
eenieder aan een keer hierheen te komen en het zelf te
aanschouwen.
Mijn artikelen zijn te lezen op www.palestinemonitor.org
(in het Engels). Ik schrijf onder een pseudoniem dat ik hier
liever niet noem, maar mijn voornaam is hetzelfde.
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Linda in Ramallah

VOORWOORD

„Vrede is geen toeval, vrede is het product van
gerechtigheid tussen mensen”.

Van de Voorzitter

Deze tekst staat op een muur in Bolivia. Het geeft aan
dat het geen vanzelfsprekendheid is dat wij in vrede
leven, maar dat wij er aan moeten werken. Dat geldt
voor iedereen, overal.
Deze zomer werd dat pijnlijk duidelijk door de manier
waarop onze aandacht naar het conflict in OostOekraïne werd getrokken. Maar ook hoezeer de
escalerende spanningen in Gaza weer geleid hebben
tot onnoemelijk leed. En hoe wij daar in Nederland
op reageren. De artikelen en oproepen in de kranten
om dan weer de ene, dan weer de andere partij in
het conflict te veroordelen. De opkomst van IS en de
afschuwelijke gevolgen voor mensen, die proberen een
normaal, gelukkig en rustig leven te leiden. En de reactie
die ook dit weer in Nederland tot gevolg heeft. De
demonstraties in Den Haag.
Waarom al dit geweld, in daad en woord? En wat
hebben wij ermee te maken? Het antwoord is dat we
er alles mee te maken hebben. Wij kunnen ons er niet
van buiten sluiten, dat werd deze zomer duidelijk. Maar
wat moeten wij er dan in vredesnaam (en ik gebruik dit
woord met opzet) aan doen? En wat moeten wij dan in
vredesnaam vooral laten?
Het zou zo mooi zijn als wij met zekerheid de
slechterik aan kunnen wijzen en zijn daden veroordelen.
En om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om
deze slechterik ter verantwoording te roepen. En dat
het daarmee klaar zou zijn, weer een verdrag, een
nieuwe scheidslijn en de daders die hun verdiende straf
niet ontlopen.
Zo eenvoudig is het jammer genoeg niet. Er blijven
altijd mensen achter die voor hun leven getekend
zijn door gebeurtenissen in 2014 of 1995 of
1943. En generaties daarna lijden nog onder deze
gebeurtenissen. Onder de oppervlakte wordt geleden.
En dat blijft doorgaan en voordat het eindelijk geheeld
is, gebeurt er weer iets waardoor dit proces van voren
af aan begint.

Vrede begint bij onszelf. Niet in het klaarstaan met ons
oordeel over een conflict, maar in het afwijzen van
geweld. Met het vertrouwen op het goede in de mens.
Onszelf met dat goede verbinden. Met aandacht voor
elkaars standpunten. En met niet aflatende inzet zoeken
naar oplossingen, waardoor wij met elkaar het goede
kunnen omarmen.
Deze nieuwsbrief doet verslag van onze bescheiden
pogingen om de vrede wat dichter bij te brengen. Om
elkaar te begrijpen en te verstaan. Om die kracht te
mobiliseren die het kwade overwint. Daar is mijn hoop
op gevestigd.
Paul den Hartog
Voorzitter
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Fotowedstrijd
De EIRENE-SPIRIT in beeld vastleggen
Eind 2013 ging de Eirene-fotowedstrijd van
start met als thema: de EIRENE-SPIRIT. Aan
huidige vrijwilligers en vrijwilligers die al
waren teruggekeerd werd gevraagd of zij foto’s
hadden waarop het speciale en unieke van een
vrijwilligersdienst met Eirene duidelijk tot uiting
kwam. Er kwamen foto’s binnen uit alle landen waar
Eirene werkzaam is.
Een jury bestaande uit medewerkers van het
hoofdbureau en vrijwilligers stond voor de
moeilijke taak om uit het grote aantal inzendingen
de winnende foto’s te kiezen. De eerste prijs ging
tenslotte naar Jeremias Kraus. Hij maakte de foto
die hiernaast is afgebeeld.
De bekroonde foto laat vrijwilligers zien die bezig zijn met een
vertrouwensoefening. Vertrouwen is bijzonder belangrijk voor de EIRENE-SPIRIT,
schrijft Jeremias.

Pinksterbijeenkomst en
ledenvergadering 2014 in Storkow

Dr. Johann Weusmann ( vicepresident van de
Evangelische Kerk in Rijnland) en Judith Kopp (PRO
ASYL) hielden een lezing over het thema “Vlucht
en Migratie”. Daarin schetsten zij een beeld van de
situatie en de gevolgen van het vluchtelingenbeleid
in Europa en in Duitsland. Daarbij werden feiten
en ervaringen vergaard, die stof boden voor een
spannende vragenronde naar aanleiding van het thema.
Als je meer wilt weten over dit onderwerp, kijk dan op
de homepage van PRO ASYL (www.proasyl.de). Verder
presenteerden de themateams “Vlucht en Migratie”
en “Eerlijke Verdeling van Grondstoffen” de plannen
die zij hadden uitgewerkt. De ledenvergadering
besloot vervolgens tot het oprichten van een derde
themateam. Dit zal zich in de komende tijd bezig
houden met het zoeken naar mogelijkheden om het
thema Geweldloosheid in praktijk om te zetten. De

reeds lange tijd lopende gedragscode werd van
een paar kleine wijzigingen voorzien en vervolgens
goedgekeurd.
Op de laatste avond werden de winnaars van de
fotowedstrijd, Jeremias Kraus (eerste prijs) en Jana
Seiwert (tweede prijs), in het zonnetje gezet. De
winnende foto staat afgedrukt in deze nieuwsbrief.
Voor meer inzendingen, ga naar http://www.eirene.org/
content/fotowettbewerb-eirene-spirit.
De prijsuitreiking betekende tevens de start voor
het eindfeest. De band “Zucker und Zimt” liet met
zijn Balkan-beats de heupen van alle aanwezigen flink
swingen.
De Pinksterbijeenkomst werd zoals gewoonlijk
afgesloten met een ingetogen agapèviering. Hieraan
leverden ook de kinderen een muzikale bijdrage.
Wij willen iedereen die deze fantastische reünie
mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken. In het
bijzonder gaat onze dank uit naar alle sprekers,
organisatoren en de kinderopvang.
Wij kijken nu al weer uit naar de volgende keer!
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Eindelijk was het dan zover: van zes tot negen juni
werd in Storkow, een voorstadje van Berlijn, de
jaarlijkse Pinksterbijeenkomst georganiseerd! Meer
dan honderd vrienden en vriendinnen van EIRENE
waren aanwezig. Zij konden een aantal lezingen volgen
en aan workshops deelnemen. Bovendien hoorden
ze dat zich binnen EIRENE een aantal onverwachte
veranderingen en spannende ontwikkelingen
voordeden.

EIRENE INTERNATIONAAL

Vrede en Geweldloosheid
“Vrede bestaat niet bij toeval, ze komt voort uit
gerechtigheid tussen de mensen”, zo luidt een Spaanse
tekst op een verweerde muur in Oruro, in Bolivia.
Ook wij, bij EIRENE, zijn ervan overtuigd dat vrede en
gerechtigheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Dat houdt in dat mensen niet alleen in onderlinge
harmonie met elkaar moeten samenleven, maar ook
met de natuur om hen heen. De schepping in zijn
totaliteit vormt de oorsprong en de bron van alle leven
– inclusief dat van de mens.
Vrede is het werk van mensen
Even belangrijk is het besef dat vrede - net als oorlog door mensen wordt gemaakt en meer vergt dan alleen
maar de afwezigheid van oorlog of fysiek geweld.Vrede
is dus geen eenmaal te bereiken eindtoestand, maar een
proces waarin gerechtigheid tot stand wordt gebracht,
vijanden zich met elkaar verzoenen, en wonden,
toegebracht door geweld, worden geheeld. Dit ziet men
terug in het ideaalbeeld van “de rechtvaardige vrede”,
dat nauw is verweven met het Bijbelse begrip van vrede
dat welzijn, gezondheid en heelheid van de mens omvat.
Het streven naar vrede vereist volhardende inzet
en betrokkenheid. Of zoals Eugen RosenstockHuessy, hoogleraar in de rechtsgeschiedenis, het
in de jaren twintig van de vorige eeuw uitdrukte:
“Het tegengestelde van oorlog is niet vrede, maar
vredesdienst.”
Vrede kan niet met geweld tot stand komen.
Geweldloosheid is daarom niet alleen een ethische
overtuiging, maar is onlosmakelijk aan vredesdienst
verbonden net zo als gerechtigheid aan vrede. Het is
de enige uitweg om conflicten op langere termijn op te
lossen.
Geweldloosheid – zoals Gandhi het ons bijvoorbeeld
door zijn manier van leven heeft voorgedaan –
betekent niet passief toekijken, maar actief ingrijpen,
alternatieven aanbieden en in praktijk brengen en
uitwegen bieden uit het geweld. Dat is niet eenvoudig.
Geweldloosheid als middel om conflicten op te

lossen vereist voorbereiding, creativiteit, moed en
doorzettingsvermogen. Als geweldloosheid zo wordt
opgevat en in praktijk gebracht, betekent zij veel
meer dan een mooie ideologie, en biedt ze ons een
methode waarvan wij het effect steeds weer opnieuw
ervaren in de projecten die wij samen met onze
partnerorganisaties overal op de wereld realiseren.
Toch weten we heel goed dat een geweldloze aanpak
ook kan mislukken. Er bestaan geen wondermiddelen:
ieder project, ieder partnerschap moet worden
georganiseerd overeenkomstig de situatie ter plaatse
en ook regelmatig worden gecontroleerd om te zien of
aanpassingen noodzakelijk zijn.
Zoeken naar gemeenschappelijke
vredesspiritualiteit
Voor EIRENE vormden en vormen de christelijke
vredesboodschap en het leven van Jezus vanaf
de oprichting een belangrijke bron van inspiratie.
Tegelijkertijd werken er bij EIRENE ook mensen die
zich op grond van andere religieuze of humanistische
overtuigingen inzetten.
Dat betekent bijvoorbeeld in de praktijk dat een
moslim uit de Sahel regionaal coördinator voor EIRENE
in het gebied van de Grote Meren kan zijn. Andere
medewerkers zijn helemaal niet aan een godsdienst
gebonden.
Deze gemeenschappelijke samenwerking met mensen
uit allerlei delen van de wereld die hun motivatie putten
uit verschillende religieuze en seculaire tradities, zien
wij bij EIRENE als een grote verrijking. Daarom spannen
we ons in om deze ook naar buiten uit te dragen door
de dialoog te zoeken met alle groepen binnen en buiten
de verschillende godsdiensten en kerken die onze inzet
voor vrede en gerechtigheid delen:
“Werken aan een verzoende mensheid verdraagt geen
sektarische grenzen”.
(uit het EIRENE-grondbeginselprogramma Quo vadis?)

‘Kun jij de vrede aan?’

Internationale burgervredeswerkers van de Nonviolent Peaceforce (IPCs) en nationale medewerkers overleggen met lokale partners over het afbakenen van prioriteiten en
activiteiten afhankelijk van wijzigende situaties. Een Adviesraad van vooraanstaande vredesactivisten staat garant voor legitimiteit en verantwoordingsplicht van het NP-project
voor lokale ëcivil societyí

Het lijkt wel of de wereld in brand staat met de
gewapende conflicten zoals in Gaza, met IS en in
Oekraïne. Gewapende conflicten met vaak desastreuze
gevolgen. Mensen zijn hierdoor gedwongen om
voortdurend in angst te leven en miljoenen zijn als
gevolg van deze conflicten van huis en haard verdreven.
Jarenlange inspanningen om iets te doen aan sociale
ontwikkeling en verbetering van de economie worden
hierdoor vaak teniet gedaan. Met name in de landen en
regio’s die door deze conflicten worden geteisterd, is
sprake van de grootste achterstanden bij het realiseren
van de zogenaamde Millennium Development Goals.
Gelukkig zijn overal en dus ook in conflictgebieden
mensen en organisaties actief die zich met geweldloze
middelen verzetten tegen geweld, uitbuiting en
onderdrukking. Door zich te organiseren in
vrouwenorganisaties of vakbonden, door juridische
acties te voeren, door via onafhankelijke media
bekendheid te geven aan wat er gaande is en zo ook te
trachten de wereldgemeenschap te mobiliseren om in
actie te komen.
Soms komt die wereldgemeenschap in actie door
het zenden van troepen al dan niet onder de vlag van
de Verenigde Naties, die geacht worden de vrede te
herstellen en te behouden. In dat geval wordt vaak
gesproken van vredesmissies. Bij de term ‘vredesmissie’
denken veel mensen allereerst aan een militaire of
diplomatieke missie gericht op het herstellen en
behouden van de vrede in een conflictgebied. Wat
in Nederland minder bekend is, is dat er in tal van
conflictgebieden sprake is van vredesmissies zonder
wapens, uitgevoerd door een groep van ongewapende,
maar wel goed getrainde vrijwilligers. Dergelijke

vredesmissies vinden of vonden plaats op verzoek
van lokale organisaties in onder meer Colombia, DR
Congo, de Filipijnen, Niger, Sri Lanka, Zuid - Soedan,
Zuid - Kaukasus, Filipijnen, Myanmar, Midden - Oosten
en Kirgistan.
De deelnemers aan civiele vredesmissies komen
uit de hele wereld.Veel van de vrijwilligers, zo leert
de ervaring, voelen zich niet gebonden aan één
organisatie, maar zijn bereid om overal te worden
ingezet waar zij denken een zinvolle bijdrage aan de
vrede te kunnen leveren. Dit is ook de ervaring van
het UK PeaceworkersRegister, aanvankelijk opgezet
als ‘pool’ van vrijwilligers uit het Verenigd Koninkrijk,
met name ten behoeve van missies van Nonviolent
Peaceforce. Inmiddels maken ook verschillende andere
internationale organisaties én de Europese Unie
gebruik van dit register, niet alleen voor het rekruteren
van deelnemers aan civiele vredesmissies, maar ook
voor verkiezingswaarneming en voor projecten op
het gebied van mensenrechten en democratisering,
conflicttransformatie en traumaverwerking. Op basis
van hun c.v. en van een ‘assessment’ worden kandidaten
gericht benaderd en worden zij ook attent gemaakt op
cursussen en trainingen, zowel van Peaceworkers UK
als van instituten in onder meer Duitsland, Oostenrijk
en Zweden.
Wij willen ons in een brede initiatiefgroep met
steakholders en partnerorganisaties gaan richten op
het vergroten van de bekendheid van dit werk bij een
groter publiek, op politieke lobby, lobby op ministeries,
op fondsenwerving én op het werven van mensen
die aan de missies willen deelnemen. Nationale lobby
dus om op termijn – net als in bijvoorbeeld Canada
en Duitsland - óók burgervredesmissies onderdeel te
doen zijn van het beleid van de Nederlandse overheid.
Juist nu moet er met kracht worden gewerkt aan
alternatieve oplossingen voor gewapende conflicten
voordat de wapenwedloop en de koude oorlog
volledig wordt hervat. Doe jij mee?
Pim van den Bosch

EIRENE Nederland

Met een knipoog naar een campagne van de
Nederlandse Landmacht hebben we ons idee
om te komen tot een professionele rekrutering
voor geweldloze civiele vredesmissies deze titel
meegegeven. Om dit idee vorm te geven is veel
lobbywerk in Nederland nodig. We zijn op zoek
naar vrijwilligers die hieraan onder begeleiding
willen werken!
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